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FATO RELEVANTE
IMPLEMENTAÇÃO DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Banco Inter S.A. Inter ou Companhia em atendimento ao disposto no §4° do artigo 157 da Lei
n
conforme al erada Lei das Sociedades por Ações e na Re ol ção CVM n
de
de agosto de 2021, em continuidade às informações divulgadas nos Fatos Relevantes divulgados
em 15 de abril de 2021 e 12 de maio de 2022, comunicados ao mercado divulgados em 20 e 29 de
abril de 2022, 23 de maio de 2022, 1º de junho de 2022, 15 de junho de 2022 e 17 de junho de
2022 e aos Avisos aos Acionistas de 12 de maio de 2022, 13 de junho de 2022 e 17 de junho de
2022, no âmbito da reorganização societária com vistas à migração de sua base acionária para a
Inter & Co, Inc., sociedade con i ída de acordo com a lei da j ri dição de Ca man Inter&Co
com a listagem de suas ações na Nasdaq, bolsa de valores nos Estados Unidos, e com negociação
de certificados de depósito de valores mobiliários BDRs Nível I, emitidos nos termos da Instrução
da CVM nº 332, de 4 de abril de 2000, conforme alterada, lastreados em Class A Shares (conforme
abaixo definido) de emissão da In er Co BDRs na B
Bra il Bol a Balcão S A B3
Reorganização Societária que foi implementada nesta data a Reorganização Societária, nos
termos e condições previstos no Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão do
Inter pela In er Holding Financeira S A HoldFin , datado de 15 de abril de 2022 e aditado em 29
de abril de 2022, celebrado pelas administrações do Inter, da HoldFin e da Inter&Co.
Como resultado, as ações do Inter passam a ser integralmente detidas pela HoldFin, e os BDRs
passaram a ser negociado na B ob o código INBR
Adicionalmen e o acioni a do In er
que optaram pela opção cash-out receberam o valor equivalente a R$39,18 (trinta e nove reais e
dezoito centavos), correspondente a R$38,70 (trinta e oito reais e setenta centavos), corrigido pela
variação da taxa média diária dos depósitos interbancários brasileiros expressa como um
percentual anual, baseada em 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada
diariamen e pela B
Taxa DI
erificada en re 12 de maio de 2022 e esta data, descontadas
eventuais retenções em relação aos investidores não-residentes, conforme mencionado no Aviso
aos Acionistas de 12 de maio de 2022.
As eventuais frações de BDR decorrentes da implementação da Reorganização Societária serão
agrupadas em números inteiros para, em seguida, serem alienadas no mercado à vista
administrado pela B3. Os valores auferidos na referida venda serão disponibilizados líquidos de
taxas aos acionistas titulares das respectivas frações, proporcionalmente à sua participação em
cada título alienado, conforme cronograma abaixo.

Nenhum valor adicional em dinheiro ou ações (ou BDRs) será pago pela Inter & Co aos Acionistas
do Inter que optarem pela Opção BDRs. O valor resultante de referida venda de frações poderá ser
inferior à Opção Cash-Out.
Cronograma Atualizado
Apresentamos, abaixo, cronograma atualizado dos tempos e movimentos da Reorganização
Societária:
Etapa

Data

Ato

1

22/06/2022

Data de crédito dos BDRs (data em que os BDRs constarão dos extratos dos
acionistas)

3

22/06/2022

Apuração das frações de Ações

4

23/06/2022

Data a partir da qual Class A Shares (Nasdaq: INTR) serão entregues em favor dos
acionistas que tiverem solicitado o desfazimento dos BDRs

5

23/06/2022

Data do início das negociações das Class A Shares na Nasdaq: INTR

6

A partir de
24/06/2022

Data estimada do leilão das frações de Ações

Acesso a Informações e Documentos
O Inter manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a Reorganização
Societária, nos termos da regulamentação aplicável.
Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com Investidores do
Inter, pelo e-mail ri@bancointer.com.br, na Avenida Barbacena, nº 1.219, Belo Horizonte, MG ou
no site do Inter (http://ri.bancointer.com.br).

Belo Horizonte, 20 de junho de 2022.
HELENA LOPES CALDEIRA
Diretora Financeira e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CLOSING OF THE CORPORATE REORGANIZATION
Banc In e S A Inter
Company in c m liance i h he
i i n f a ag a h f a icle
f La N
a amended Brazilian Corporate Law and CVM R le N
fA g
23 2021, following the information disclosed in the Material Facts released on April 15, 2021 and
May 12, 2022, the notices to the market disclosed on April 20 and 29, 2022, May 23, 2022, June 1,
2022, June 15, 2022 and June 17, 2022 and the Notices to the Shareholders of May 12, 2022, June
13, 2022 and June 17, 2022, and in connection with the corporate reorganization to migrate its
shareholding base to Inter & Co, Inc., a company incorporated under the laws of the Cayman
jurisdiction Inter&Co which shares will be listed on Nasdaq, a stock exchange in the United
States, and which shares will back Brazilian depositary receipts Level I BDRs, issued pursuant to
CVM R le N
f A il
a amended BDRs which will trade on the B3 S.A. Brasil,
B l a Balcã
B3
Corporate Reorganization , announces that the Corporate Reorganization
was closed today, pursuant to the terms and conditions set forth in the Protocol and Justification
for the Merger of Shares Issued by Inter Holding Financeira S A HoldFin da ed A il
and amended on April 29, 2022, entered into by the managements of Inter, HoldFin and Inter&Co.
A a e l In e
ha e a e n f ll held b H ldFin and he BDR a e n
aded n he B
nde he icke INBR
Addi i nall In e ha eh lde that opted for the cash-out option
received the amount equivalent to thirty-nine reais and eighteen centavos (R$39.18),
corresponding to thirty-eight reais and seventy centavos (R$38.70) adjusted by the Brazilian
interbank deposit rate calculated and published by the B DI Rate be een Ma
and
today, less any applicable withholdings on the amounts payable to non-resident investors, as
discussed in the Notice to Shareholders of May 12, 2022.
Any BDR fractions resulting from the implementation of the Corporate Reorganization will be
grouped into whole numbers and sold in B3. The proceeds of such sales will be made available net
of fees to shareholders in proportion to their fractions, according to the schedule below.
No additional amount in cash or shares (or BDRs) will be paid by Inter & Co to Inter Shareholders
who opt for the Option BDRs. The amount resulting from the sale of fractions may be lower than
the Cash-Out Option.
Updated Schedule

The table below contains an updated schedule of the times and movements of the Corporate
Reorganization:
Step

Date

Action

1

June 22, 2022

BDR credit date (date on which BDRs ill a

3

June 22, 2022

Calculation of fractions

4

June 23, 2022

Date from which Class A Shares (Nasdaq: INTR) will be delivered in favor of the
shareholders who have requested the cancellation of the BDRs

June 23, 2022

First day of trading of Class A Shares on Nasdaq: INTR

5
6

ea

n ha eh lde

a emen

As from June 24,
Estimated date for the auction of fractional Shares
2022

Access to Information and Documents
Inter will keep its shareholders and the market in general informed about the Corporate
Reorganization, in accordance with the applicable regulations.
For additional information, please contact In e

In e

Rela i n

De a men

ri@bancointer.com.br, at Avenida Barbacena, No. 1219, Belo Horizonte, MG or through In e
website (http://ri.bancointer.com.br).

Belo Horizonte, June 20, 2022.
HELENA LOPES CALDEIRA
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

at

